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Inleiding
Voor u ligt het schoolplan van cbs De Zaaier. Het beschrijft het beleid en de ambities van de school voor de
periode 2019-2023. We hebben ernaar gestreefd dit zo kort en krachtig mogelijk te doen. In dit rapport is het
volledige schoolplan uitgewerkt, inclusief de verwijzing naar de verschillende beleidsdocumenten.
In ons “schoolplan op A3 formaat” hebben we de interventies voor de komende 4 jaar geformuleerd.
In dit schoolplan zetten wij uiteen hoe wij op langere termijn zorgdragen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Het
plan bevat middellange termijn beleidsvoornemens en geeft ons richting bij het opstellen van het jaarlijkse
ontwikkelplan (schooljaarplan).
Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat
binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het
beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

Voortgang en evaluatie van de uitvoering
Ten minste één maal per jaar rapporteren we de stand van zaken aan het bevoegd gezag. Ieder jaar evalueren we
het jaarplan en formuleren onze nieuwe doelen. Aan het eind van de planperiode evalueren we (opnieuw) waar
we staan als school en waar we naar toe willen. Door de verbeteringen te borgen, zorgen we zo voor een
continue kwaliteitsverbetering c.q. aanpassing aan de veranderende wereld om ons heen.

Petra Kuppens (directeur) cbs De Zaaier, Teuge

Gegevens school en bestuur
School: cbs De Zaaier
Brin: 04 UH
Directeur: Petra Kuppens
Adres: Bleriotstraat 3
Telefoon: 055-3231792
E-mailadres: dezaaier@pcbovoorst.nl
Website: www.dezaaier-pcbovoorts.nl
Bestuurskantoor nummer:
Bestuur: PCBO Voorst
Bezoekadres: Marktplein 15, Twello
Telefoon:0571-276949
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Leeswijzer
In het vervolg van dit schoolplan treft u drie hoofdstukken aan. Het eerstvolgende hoofdstuk beschrijft de kaders
die stichting PCBO Voost met het strategisch beleid aan haar scholen meegeeft. Vervolgens gaan we in op de
ambities en speerpunten van cbs De Zaaier.
De ambities geven de ontwikkelrichting weer. De huidige praktijk en de huidige kwaliteit is beschreven in de
beleidsstukken; personeelsbeleid, onderwijskundig beleid en kwaliteitszorg beleid. Daar sluiten we dit schoolplan
mee af.

Kaders
In dit hoofdstuk staan de kaders voor het beleid van cbs De Zaaier beschreven. Ten eerste bestaan deze kaders
uit de missie, visie en strategie van stichting PCBO Voorst, het bestuur waar cbs De Zaaier onder valt. Daarna is
beschreven welke analyses zijn gemaakt om tot een passende ambitie te komen voor cbs De Zaaier: de stip op de
horizon. Aan het einde van dit hoofdstuk is het begrotingsperspectief weergegeven.

Kaders vanuit stichting PCBO Voorst
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Analyses
Dit schoolplan is in samenspraak met de medewerkers en belanghebbenden (team, MR, OC en leerlingen) van De
Zaaier tot stand gekomen. Het strategisch beleid, dat in een traject met het MT van stichting PCBO Voorst
hieraan vooraf is gegaan, wordt gebruikt als onderlegger voor het schoolplan. De bevindingen uit de
zelfevaluatie, het auditverslag, de tevredenheidsenquête, SOP en trendanalyses zijn meegenomen om richting te
geven aan de ontwikkelplannen voor de komende 4 jaar.
De ambities geven de ontwikkelrichting weer. De huidige praktijk en de huidige kwaliteit is beschreven in de drie
beleidsstukken die in de bijlagen te vinden zijn.

Huidige kwaliteit
Sterke kanten









Een gedreven team, inhoudelijk sterk met oog voor elk kind en met veel werkplezier
Kwaliteit van het onderwijs op het gebied van taal, rekenen en sociaal- emotionele ontwikkeling
Korte lijntjes tussen ouders, team, kind
EDI, bekwaamheid van het team op het instructiemodel
Bekwaamheid van het team betreft didactische en pedagogische kwaliteiten
Extra handen in de klas door ondersteunend personeel
Leerlingen van buiten Teuge geven een stabiel leerlingaantal, waardoor de school financieel stabiel is.
Veel hulp van vrijwilligers waarmee we samen de activiteitenmiddag ‘handen uit de mouwen’ neerzetten.

Zwakke kanten
 Taak-werkhouding van de kinderen is nu erg afhankelijk van de leerkracht; een doorgaande lijn kan de
kwaliteit borgen
 Het leerkracht gestuurde onderwijs heeft als keerzijde dat kinderen minimaal eigenaar zijn van hun eigen
ontwikkeling
 Het ambitie niveau m.b.t. begrijpend lezen nog niet hebben bereikt
 Elkaar als collega’s effectieve feedback durven geven
 Weinig teamleden met specialisatie ‘het jonge kind’
Mogelijkheden
 Vanuit huidige werkwijze het eigenaarschap van de leerlingen vergroten.
 Doorontwikkelen van leerkracht vaardigheden op het gebied van differentiatie om een passend lesaanbod
voor de sterke en/of meer begaafde leerling te bieden.
 Elkaar effectievere feedback leren en durven geven, is een aspect dat het team nog verder kan brengen
op weg naar buitengewoon sterk onderwijs.
 Meer profileren van onze kwaliteit van rekenen, taal, en SEO
 In verhouding meer leerlingen uit Teuge in een leerjaar i.v.m. nieuwbouw
Bedreigingen






Leraren tekort en het directe gevolg voor kwalitatief goed personeel
Mobiliteit van leerkrachten
Afhankelijkheid van vrijwilligers
Een ambitieus team kan zichzelf overvragen
Téveel interesse in onze school van buiten Teuge en de bijkomstige zorg van ouders hoe we het dorpse
karakter behouden.
 Meerjarige stabiliteit in opvang VSO en BSO

Uitgangspunt
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Waar staan we:
De Zaaier kenmerkt zich door doelgericht onderwijs. De leerkracht stuurt het onderwijsleerproces en geeft hier
vorm aan met als doel dat de kinderen de einddoelen per leerjaar beheersen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
het Expliciete Directe Instructie model (EDI).
De kernvakken taal en rekenen staan bij ons centraal. Goede taal-, lees- en rekenvaardigheden leggen het
fundament voor een leven lang leren samen met de 21e eeuws vaardigheden die verweven zitten in onze
dagelijkse praktijk binnen de verschillende vakken.
Voorwaardelijk aan optimale ontwikkeling is je verbonden te voelen met elkaar en vertrouwen te hebben in
elkaar en in jezelf. Het gevoel erbij te horen door waardering en erkenning is daarbij van groot belang. Vanuit
deze voorwaarde kunnen we ons motto waarmaken. cbs De Zaaier ‘leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen’
Verbonden voelen met elkaar is niet alleen onderling op school, maar ook met het dorp. De school heeft een
centrale plek in het dorp en zoekt actief de verbinding, zo werken er vele vrijwilligers uit het dorp tijdens ‘handen
uit de mouwen’; een middag waarbij er een breed onderwijsaanbod wordt geboden waar verschillende talenten
tot uiting komen.
Vanuit bovenstaande uitgangspunten geeft dit schoolplan richting aan de ontwikkeling van onze school en onze
ambitie.
De acties die we uitzetten om onze ambities binnen de 4 thema’s waar te maken laten we aansluiten op onze
huidige kwaliteit van cbs De Zaaier. Hierbij wordt benadrukt dat we géén extra vakken, leerlijnen of
onderwijsvernieuwingen gaan invoeren, maar binnen ons curriculum en werkwijze kijken waar de ambities op
aanhaken of geïntegreerd worden.
Bij het vaststellen van ieder jaarplan wordt dan ook een beroep gedaan op het team en de MR om dit te
bewaken.

Begrotingsperspectief
Ook de komende planperiode zal worden gestuurd op een taakstellende begroting voor personele en materiële
kosten.
Hiervoor zal er 4x per jaar een budgetvergelijkingsoverzicht en een grootboekoverzicht worden geanalyseerd,
conclusies worden getrokken en waar nodig interventies worden gepleegd. Dit doen we in het programma
Capisci, hier kunnen we maandelijks de exploitatie van de school zien. Daarnaast zijn er binnen het MT van PCBO
Voorst periodieke besprekingen over de financiële situaties van de scholen. En voeren directeur en bestuurder 2
keer per jaar een bestuursgesprek waarin de financiële positie van de school worden besproken.
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Ambities en speerpunten
In dit hoofdstuk wordt uit de doeken gedaan welke ambitie cbs De Zaaier heeft als stip op de horizon.
Puntsgewijs wordt weergegeven welke speerpunten de school in lijn met deze ambitie wil realiseren.

Het denkproces met team, MR, OC en ouders

TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS

Ambitie burgerschap, ICT, W&T
Iedereen is zich bewust van het waarom achter burgerschap, mediawijsheid en wetenschap & techniek en geeft
dit een volwaardige plek in de dagelijkse onderwijspraktijk.
Speerpunten:
 Helder krijgen wat we allemaal al doen en binnen welk vakgebied dit wordt ondergebracht.
 Onderzoeken of alle gewenste aspecten gebalanceerd aan bod komen; zijn er onderdelen die we willen
toevoegen, wijzigen of verwijderen?
 Zowel intern als extern profileren wat we doen en hoe wij dit doen.

Ambitie soft skills
Soft skills krijgen een grotere en bewustere plek binnen onze dagelijkse onderwijspraktijk.
Speerpunten:
 Samenwerken stimuleren door coöperatieve werkvormen bij elke les (waar het kan), dit inzetten tijdens
de inoefenfase of de verwerkingsfase.
 Onderzoekend leren en kritisch leren denken wordt naast kennisoverdracht gestimuleerd bij zaakvakken
en W&T.

Ambitie vakoverstijgend lesaanbod
Meer vakoverstijgend gaan werken met als doel de betrokkenheid en intrinsieke motivatie van leerlingen te
verhogen door de lesstof binnen een contextrijke situaties aan te bieden.
speerpunten:
 De kennis van de leerdoelen en leerlijnen geeft inzicht in de te behandelen lesstof en zo wordt
vakoverstijgend werken geen nieuw onderdeel, maar wordt er gezocht naar een vanzelfsprekendheid
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om de inhoud van verschillende vakken met elkaar te verbinden. (Denk aan close-readinglessen binnen
een thema van geschiedenis.)
 De jaarlijkse themaweken op alle vakgebieden inrichten met een betekenisvol aanbod vanuit de
leerdoelen.

Ambitie Engels
Kinderen meer vaardig maken in de Engelse taal zodat zij zich vrij voelen deze taal te gebruiken (actief en passief)
om een goede basis te hebben en zich hiermee in het VO verder kunnen ontwikkelen.
Speerpunten
 Visie ontwikkelen op het Engels op De Zaaier
 Engelse les vanaf groep 1

MEESTERSCHAP
Ambitie professionele aanspreek cultuur
De kennis, vakkundigheid en gedrevenheid van het team dusdanig inzetten dat iedereen, ook een nieuwe
teamleden, hierbij aan kunnen sluiten, openstaat om van elkaar te leren en vertrouwen heeft in eigen kunnen
zodat elk teamlid zich eigenaar voelt van de gezamenlijke visie en schoolontwikkeling.
Speerpunten
 ‘Uitgaan van verschillen’ geldt naast de kinderen ook voor het team; daarmee wordt gestreefd naar het
nog bewuster worden van de verschillende kwaliteiten, kenmerken en drijfveren van ieder individueel
teamlid.
 Kritisch durven zijn en elkaar effectieve feedback leren geven.

Ambitie didactisch handelen
Naast de basiskwaliteit heeft ieder teamlid een specialisme die binnen het team wordt ingezet om elkaar te
helpen samen tot een nog hoger niveau van onderwijs te komen.
Speerpunten
 Onderwijsplannen verbeteren en opstellen (cognitief en niet-cognitief) met als doel het borgen van de
huidige kwaliteit.
 Collegiale consultatie, samen lesvoorbereiden voortzetten en verder professionaliseren door het geven
van goede feedback.
 Specifieke cbs De Zaaier kwaliteit ontwikkelen op het gebied taal en rekenen, met specifieke aandacht
voor begrijpend lezen
 Zie 1e speerpunten bij ambitie differentiatie

UITGAAN VAN VERSCHILLEN

Ambitie differentiatie
Kennis hebben van de leerlijnen, leerdoelen en de referentieniveaus (1F, 1S) en deze kennis omzetten om zo
goed mogelijk tegemoet te komen binnen je EDI les aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de groep.
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Speerpunten
 De leerdoelen en leerlijnen (en einddoelen 1F, 1S) worden meer leidend voor de EDI les en de methodes
worden kritisch gebruikt als bron. De leerkracht is sturend in het onderwijsaanbod, niet de methode.
 Doorgaande lijn binnen de school in het analyseren van observaties en toets gegevens.
 Het onderwijsaanbod volgens het EDI model inrichten
 Het didactisch overzicht geeft zicht op de verschillen en overeenkomsten van de groep
 We hanteren het ‘Mickey mouse’ model voor technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen.
(a.d.h.v. cognitie en kindkenmerken).

Ambitie eigenaarschap eigen leerproces
De betrokkenheid en intrinsieke motivatie van leerlingen verhogen door hen meer inzicht te geven in de
leerdoelen en leerlijnen van het taal en rekenonderwijs.
Speerpunten
 Het kind inzicht geven in de te behalen leerdoelen. (bijv. doelenbord)
 Het kind betrekken bij zijn eigen leerplan en inzicht geven in de groei daarin. Het kind duidelijkheid geven
wat hem/haar te doen staat deze periode en waarom. (bijv. leerplan opstellen, kindgesprekken, 10 min
gesprek met kind erbij)
Ambitie optimaal inzetten van expertise
We maken gebruik van elkaars expertise en kwaliteiten zowel intern als extern.
Speerpunten
 Binnen het team weten we van elkaar goed waar ieders kwaliteit ligt en iedereen draagt bij aan het zo
goed mogelijk inzetten van ieders kwaliteit.
 De IB blijft nauw betrokken bij ontwikkelingen en expertise die er binnen het samenwerkingsverband zijn
om daar waar mogelijk gebruik van te kunnen maken voor leerlingen waar het huidige onderwijsaanbod
van de school kan worden aangevuld. (bijv. plusgroep)
 Intern en extern duidelijk zijn in waar passend onderwijs kan en waar niet.

EXTERNE GERICHTHEID EN PROFILERING
Ambities profilering extern
Naar ouders en externe partijen helder communiceren waar we voor staan en wat wij te bieden hebben.
Speerpunten
 Helder formuleren wat wij te bieden hebben en waar we voor staan.
 Met elkaar (team, kinderen, ouders) uitdragen wat we te bieden hebben en waar we voor staan.
 Profileren met specifieke kwaliteiten van De Zaaier.

Ambitie christelijke identiteit
De vorm van onze christelijke identiteit verduidelijken en uitdragen.
Speerpunten
 Intern de christelijke identiteit herijken en herformuleren.
 Deze herijkte identiteit een vaste plek geven met een doorlopende lijn binnen ons onderwijs.
 De herijkte identiteit uitdragen en zichtbaar maken.
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Meerjarenplan
Hoe deze speerpunten vorm krijgen in de komende jaren is te vinden in het overzicht in de bijlage.
A3 meerjarenplanning, zie bijlage

Wettelijke en deugdelijkheidseisen
Onderwijskundig beleid
Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en
van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een
onderwijsprogramma. Daarbij wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel betrokken.
1

Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk geval
maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het
onderwijskundig beleid.
2

Kwaliteitszorgbeleid
Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in elk geval:
a. De wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd
b. De wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit nodig
zijn
c. Maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt.
3

De verschillende documenten waar naar wordt verwezen zijn op te vragen en in te zien bij de directie.

Onderwijskundig beleid
Voor het onderwijskundig beleid wordt verwezen naar
 De schoolgids waar uitgebreid wordt beschreven hoe het onderwijs wordt vormgegeven; de
uitgangspunten, het curriculum, de gebruikt methodieken en het pedagogisch beleid
 Het veiligheidsplan
 Het SOP

Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid wordt beschreven in bovenschools beleidsdocument.

Kwaliteitszorgbeleid
In de komende planperiode zal een apart beleidsdocument worden opgesteld waar in een volgende schoolplan
naar zal worden verwezen. Voor dit moment wordt het beleid opgenomen in dit schoolplan.
De overheid richt zich op autonomie vergroting van het basisonderwijs. Een verschuiving die leidt van vooraf
voorschrijven naar achteraf verantwoorden. Voor ons leidt dit tot onderstaand schoolspecifiek beleid.
Dit betekent:
 Zicht krijgen en houden op de kwaliteit
 Goede kwaliteit behouden
 Kwaliteit verbeteren waar nodig
Juli 2019

9

Om te bepalen of we op koers liggen is er behoefte aan meet- en ijkpunten en maken we gebruik van een
verbetercyclus (PDCA):





Plannen van activiteiten en het stellen van doelen
Uitvoeren van geplande activiteiten
Nagaan en meten in hoeverre de afgesproken doelen zijn behaald
Analyse van de afwijkingen en het nemen van maatregelen.

Deze verbetercyclus wordt op verschillende niveaus binnen de school gehanteerd, zowel op klassenniveau als op
schoolniveau en in verschillende tijdsperiodes, het jaaractieplan doorloopt elk jaar deze cyclus en het schoolplan
eens per 4 jaar.

Inrichting van de kwaliteitszorg
Jaarontwikkelingsplan:
Elk jaar wordt door de directie en in samenspraak met het team een jaarontwikkelingsplan geschreven. Hierin
staan de verbeterpunten en de beoogde opbrengsten geformuleerd.
Schoolplan
Elke 4 jaar wordt er een nieuw schoolplan geschreven om de ontwikkeling in een breder perspectief te plaatsen
en ons richting en sturing te geven voor een langere periode. Een compact A3 schoolplanning n.a.v. de ambities
en speerpunten wordt als werkdocument in het team gebruikt.
Zorgplan
Alle afspraken rond leerlingenzorg zijn beschreven in het zorgplan.
Onderwijsplannen
Voor de vakken rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen hebben we onderwijsplannen. Hierin staat
het didactisch handelen beschreven en de cruciale leerdoelen per half jaar.
Gesprekken cyclus met personeel
Per jaar wordt met ieder personeelslid minimaal 1 functioneringsgesprek en / of voortgangsgesprek gepland en
1x per 4 jaar een beoordelingsgesprek. De teamleden voeren minimaal 1 keer per jaar een ontwikkelgesprek.
Schoolgids
Elk jaar wordt de schoolgids herzien en digitaal verspreid.
Jaarkalender
Jaarlijks verzorgt de school een kalender waarin belangrijke informatie voor ouders staat over het komende
schooljaar.
Monitoring
De monitoring a.d.h.v. CITO
Twee keer per jaar vindt er monitoring plaats over de resultaten van het Cito op school- , groeps- en individueel
niveau.
Na elke toetsperiode maken de leerkrachten een analyse van hun toets resultaten. Op basis hiervan formuleren
ze actiepunten, die tevens verwerkt worden in de didactische overzichten.
Schoolbespreking
Juli 2019

10

De schoolresultaten worden 2 keer per jaar met het team in een schoolbespreking geanalyseerd op
schoolniveau. Hiermee volgt het team de ontwikkeling
op schoolniveau.
Groepsbespreking.
Hiermee volgt de leerkracht en de intern begeleider de leerlingen en de groep op verschillende vakgebieden.
Zorggesprek.
Hiermee volgt de leerkracht en de intern begeleider de individuele leerling waarbij er sprake is of zorgen zijn in
de cognitieve en/of gedragsontwikkeling.
Twee keer per jaar vindt er een bestuursgesprek plaats tussen directeur en bestuurder waar de resultaten en de
schoolontwikkeling worden besproken.
Klassenbezoeken.
De klassenbezoeken vinden meerdere keren per jaar plaats en worden uitgevoerd door de directie, de intern
begeleider, taal- en rekencoördinator en de collega’s, middels collegiale consultaties van leerkrachten onderling.
Scholings- en studiedagen
Een aantal keer per jaar worden er scholingsdag georganiseerd hetgeen de deskundigheid van het team
bevordert.
Samen lessen voorbereiden en collegiale consultatie
Twee keer maand bereiden vaste duo’s samen een les voor n.a.v. onze studiedag/schoolontwikkeling. Vervolgens
plannen zij een collegiale consultatie in om de les te observeren, te evalueren en elkaar feedback te geven. Dit
heeft als doel de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit te vergroten en van elkaar te
leren.
Evaluatie, analyse en verantwoording
Jaarplan.
Elk schooljaar wordt het jaarschoolplan in het team geëvalueerd en waar nodig worden nieuwe of
vervolgmaatregelen opgesteld.
Bezoek inspectie.
De school maakt gebruik van de uitkomsten van het inspectiebezoek.
Cito – LOVS
Er wordt 2 jaarlijks een analyse gemaakt op de vakgebieden rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. De
resultaten worden besproken op school- leerjaar- en groepsniveau. Op basis van deze evaluaties worden
verbeterpunten vastgesteld.
Sociaal emotionele ontwikkeling
Met ZIEN brengen we het sociaal en emotioneel functioneren vna de groep en de individuele leerling in kaart.
We krijgen zicht op hun sterke kanten en ondersteuningsbehoeften. Deze verwerken we in een pedagogisch
overzicht.
Met de KIVA-monitor meten we de sociale veiligheid. Hiermee voldoen we aan de wet op sociale veiligheid. De
inspectie kan deze gegevens opvragen bij KIVA.
Zowel ZIEN als de KIVA-monitor vullen we 2 keer per jaar in en op basis hiervan worden analyses gemaakt en
vervolgacties opgesteld.
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Oudertevredenheidsonderzoek
Eens per drie jaar wordt een tevredenheidonderzoek bij de ouders afgenomen
Leerlingtevredenheidonderzoek
Eens per drie jaar wordt een tevredenheidonderzoek bij leerlingen afgenomen
Tevredenheidonderzoek teamleden.
Eens per drie jaar wordt een tevredenheidonderzoek bij de teamleden afgenomen.
Schoolplan
Elke vier jaar wordt het schoolplan geëvalueerd, aangepast en ter verantwoording gegeven aan MR, bestuur en
inspectie.
Voor specifieke informatie over de leerlingzorg wordt verwezen naar het zorgplan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Instemming met schoolplan"
School: cbs De Zaaier
Adres: Bleriotstraat 3
Postcode/plaats: 7395 ML Teuge

VERKLARING
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het
geldende schoolplan 2019-2023 van deze school.

Namens de MR,
Plaats:
Datum:
Naam en handtekening:
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